
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.3.2; 

2. Назва: Гідробіологія; 

3. Тип: Обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І бакалаврський, 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:3-4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 8; 

8. Прізвище, ініціали лектора: В.В. Сондак, д. біол. н., професор, зав. кафедри водних 

біоресурсів. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

using the worked out methods to determine the quantitative and qualitative composition of 

phytoplankton, zooplankton and zoo benthos of reservoirs; 

- to propose measures and methods of using the feed base of reservoirs for growing fish; 

- to assess the state of the forage base of the studied reservoirs; 

- to determine the water quality class of the studied reservoirs for fishery and ecological needs in 

the presence of bioindicators in them. 

10. Форми організації занять: лекційний курс, лабораторні заняття, практична підготовка, 

самостійна робота, курсовий проект, навчальна польова практика, залік, екзамен; 

11. •Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Invertebrate Zoology 

and Chordology Zoology, Hydrobotany, Hydrochemistry of reservoirs; 

•Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: основи екології, 

водна мікробіологія, гістологія, ембріологія; 

12. Зміст курсу: 1. Вступ. 2. Гідросфера - середовище життя гідробіонтів. 3. Життєві форми 

гідробіонтів пелагіалі - планктон, нектон, нейстон. 4. Життєві форми бенталі - бентос 

твердий, м’який, пелагобентос. 5. Методи дослідження пелагіалі та бенталі водойм (кількісні 

та якісні). 6. Життєві форм гідробіонтів внутрішніх водойм. 7. Водно-сольовий обмін 

гідробіонтів. 8. Газообмін. 9. Вплив температури на життєдіяльність гідробіонтів. 10. Вплив 

рН, освітленості та прозорості води на  гідробіонтів. 11. Живлення та харчові 

взаємовідносини організмів гідросфери. 12. Популяції гідробіонтів, їх відтворення та 

динаміка. 13. Гідробіоценози водойм. 14. Водні екосистеми. 15. Вплив антропогенного 

навантаження на екологічний та рибогосподарський стан водних екосистем. 16. Первинна та 

вторинна продукція внутрішніх водойм. 17. Концепція підвищення біологічної 

продуктивності водних екосистем. 18. Біоіндикація стану водних екосистем за наявністю 

організмів – індикаторів.19. Розрахунок індексу сапробності за фітопланктоном та 

зоопланктоном в модифікації Пантле і Букка. 20. Розрахунок індексу сапробності за  

макрозообентосом по Вудівіссу.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1.  Килимник А.Н.. Методическое руководство для летних практик и лабораторных 

работ по гидробиологии, гидроэкологии.- Одесса, ОГЭУ, 2006.-246с. 

2. Березина Н.А. Гидробиология.- М.: Легкая и пищевая промышленность.-1984.-360с. 

3. Жадин В.И. Методы гидробиологического исследования. – М.: Высшая школа.-1960. 

191с. 

4. Кражан С.А., Лупачева Л.И. Естественная кормовая база водоемов и методы ее 

определения при интенсивном ведении рыбного хозяйства.– Львов: УААН. – 1991.-102с. 

5. Мордухай-Болтовский Ф.Д. Материалы к среднему весу водных беспозвоночных 

бассейна Дона. Проблемы гидробиологии внутренних вод.-М.: Изд-во АН СССР.-1954.-

с.223-241. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 48 год. лекцій, 16 год. 

лабораторних робіт, 16 год. практичних робіт, 160 год. самостійної роботи. Разом – 240год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, ділові та 

рольові ігри, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік (тестовий) в кінці 3 семестру. Поточний контроль (60 балів): 

тестування. Підсумковий контроль (40 балів): екзамен (тестовий) в кінці 4 семестру. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри водних біоресурсів:                     В.В. Сондак, д. біол. н., професор. 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 1.3.2; 

2. Title: Hydrobiology; 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: I Bachelor’s 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied: 3-4 

7. Number of established ECTS credits: 8 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: V.V. Sondak,  

D. Biol. Mr., Professor, Head of the Department of Water Bioresources. 

9. Results of studies:: 
using the worked out methods to determine the quantitative and qualitative composition of 

phytoplankton, zooplankton and zoo benthos of reservoirs; 

- to propose measures and methods of using the feed base of reservoirs for growing fish; 

- to assess the state of the forage base of the studied reservoirs; 

- to determine the water quality class of the studied reservoirs for fishery and ecological needs in 

the presence of bioindicators in them. 

10. Forms of organizing classes: training, self education, practical training, revision tests.; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Invertebrate Zoology and Chordology Zoology, Hydrobotany, Hydrochemistry of reservoirs; 

12.Course contents: 1. Introduction. 2. Hydrosphere - the habitat of hydrobionts. 3. Life forms of 

hydrophobic pelagials - plankton, nekton, neuston. 4. Life forms of the benthos - benthos solid, 

mild, pelagobenthos. 5. Methods of study of pelagic and bental reservoirs (quantitative and 

qualitative). 6. Life forms of hydrobionts of internal reservoirs. 7. Water-salt exchange hydrobionts. 

8. Gas exchange. 9. Influence of temperature on the activity of hydrobionts. 10. Influence of pH, 

illumination and transparency of water on hydrobionts. 11. Nutrition and food interrelations of 

organisms of the hydrosphere. 12. Populations of hydrobionts, their reproduction and dynamics. 13. 

Hydrobiocenoses of reservoirs. 14. Aquatic ecosystems. 15. The impact of anthropogenic loading 

on the ecological and fishery status of aquatic ecosystems. 16. Primary and secondary production of 

internal reservoirs. 17. Concept for increasing the biological productivity of aquatic ecosystems. 18. 

Bioindication of the status of aquatic ecosystems in the presence of organisms - indicators.19. 

Calculation of Sapobility index for phytoplankton and zooplankton in modifications of Pantal and 

Bucca. 20. Calculation of the Saprobility Index for Macrodobenthos by the Woodisisse. 

13. Recommended educational editions: Kilimnik AN .. Methodical guide for summer practice 

and laboratory work on hydrobiology, hydroecology. - Odessa, OGEP, 2006. -246c. 

Berezina N.A. Hydrobiology. - Moscow: Light and food industry.-1984.-360s. 

Zhadin V.I. Methods of hydrobiological research. - M .: Higher school.-1960. 191s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krazhan S.A., Lupacheva L.I. Natural feed base of reservoirs and methods for its determination in 

the intensive management of fishing. - Lviv: UAAS. - 1991.-102s. 

Mordouhai-Boltovsky FD Materials to the average weight of the water invertebrates of the Don. 

Problems of the hydrobiology of inland waters. -M .: Izd. Of the USSR Academy of Sciences.-

1954.-p.223-241. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
48 hours lectures, 16 hours laboratory works, 16 hours practical work 160 hours independent work. 

Together - 240 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, business and role games, 

individual and group research assignments, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final test: test (test) at the end of 3 semesters. 

Current control (60 points): testing. Final test (40 points): exam (test) at the end of 4 semesters. 

 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

 

   Head of the Department                                V.V. Sondak, D. Biol. Mr., Professor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


